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  (  

  رسم توضيحي لتفاصيل أى جزء من سطح األرض 

 هى لقطة لجزء من سطح األرض باستخدام آلة تصوير  

 مجموعة من الخرائط بمختلف انواعها

 يوضح ما تحتويه الخريطة من بيانات   

يوجد فى احد اركان الخريطةداخل  -رموز وااللوان  دليل  ال

 مربع او مستطيل 

 النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة 

     هى مساحة واسعة من اليابس تضم عددًا من الدول داخلها .

 هو سهم فى الخريطة يشير الى اتجاه الشمال

    وتفصلها عن جيرانها  تفصل بين الدولهى خطوط 

 جبال  ( –هى فواصل طبيعية تفصل بين الدول ) بحار 

 هى فواصل من صنع االنسان 

 هى خطوط تفصل بين المحافظات

 نبها شديدة االنحدارارض شديدة االرتفاع ولها قمة جوا

 ارض مرتفعة مستوية او شبه مستوية 

 مساحة من االرض مستوية تمتد على ساحل البحر   

مساحة من االرض مستوية قليلة االرتفاع وتتكون من رواسب 

 االنهار  

  ارض منخفضة عما حولها مثل منخفض القطارة .

 مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات  

مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثالث جهات مثل شبه 

 جزيرة سيناء . 

 مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط  

أو المالح يحيط بها اليابس من  العذبمساحة واسعة من الماء 

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة
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 جميع الجهات  

  امتداد الماء المالح داخل اليابس 

 مجرى مائي عذب .مثل نهر النيل     

حالة الجوفي فترة زمنية قصيرة من يوم الى  وصف هو

 ثالثة ايام  .

وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة  قد تكون  ) شهرًا  

 سنًة ( . –فصاًل  –

هو عملية حصر السكان مرة كل عدة سنوات للتعرف على   

 أعداد السكان ــ تركيب السكان ــ المهنة ــ التعليم 

 الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات 

 انتقال االفراد من مكان الخر 

 داخل الدولة   انتقال األفراد من مكان إلى آخر 

  انتقال األفراد من دولة إلى أخرى

 هى محافظات مستقبلة للمهاجرين مثل القاهرة واالسكندرية 

 هى محافظات يخرج منها السكان لمحافظات اخرى مثل الصعيد

ماء ويعبر عن حياتهم مثل لنا اجدادناالقدهى كل ما تركه 

 تماثيلالهرامات واال

 الفترة الزمنية التى عاش فيها االنسان قبل معرفة الكتابة

 هى الفترة التى عاش فيها االنسان بعد معرفة الكتابة 

 كل ما انتجه عقل االنسان ماديا او ثقافيا 

  
  التعرف على المواقع واالماكن 

  الطيار ( –السائح  ––التلميذ  –تساعد الكثيرون مثل ) المدرس 

    يوضح ما تحتويه الخريطة من بيانات   .2
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  (  

 . قراءة وفهم الخريطة يساعد  على   .3

4.   

 كن تحديد الجهات األصلية الباقية وأيضًا الجهات الفرعية .عن طريقه يم

5.   

 الن االنسان سكن فيها منذ القدم وعمرها 

6.  

 اكتشفها االنسان حديثا 

 

  اوروبا ( –اسيا  –العالم ) افريقيا تتوسط قارات 

  زادت اهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس ا 

  
  النها حدود واضحة مميزة ومعترف بها 

9.   

  ) من صنع البشر (  النها تقع مع حدود دولة ليبيا

10.  

 النها تقع مع حدود البحر المتوسط ) من صنع اهلل (   

 
 ج : ألنه يضم العديد من أشكال السطح مثل السهول والجبال والهضاب والمنخفضات .  

 
 نرتديها  التى المالبس نوع ( تحديد1)

 والجوي والبحري لبرىا السفر سالمة ( ضمان2)

 
 المناسبة . الزراعية المحاصيل أنواع ( معرفة1)

 . الصناعات مواقع ( تحديد2) 

 االمطار لقلة نظرًا  . ؟         .14

15.      

 لزراعية .حيث تعيش في المناطق البعيدة سواء الصحراوية أو ا

 
 ـ تحديد احتياجات الدولة من المدارس والمصانع والخدمات  1
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 ـ التنبؤ بأعداد السكان في المستقبل .2

 ؟   .17

 انخفاض نسبة الوفيات  -2بسبب ارتفاع نسبة المواليد       -1

  
  بسبب نقص الخدمات وفرص العمل 

19.  

  الحصول على اجور اعلى -2والتلعيم  البحث عن فرص عمل افضل   

 
( استواء 3).للزراعة( التربة الصالحة 2)وفرة مياه نهر النيل .   //     (1)

 المواصالت .( سهولة 4السطح .  )

  
 أ( قيام الزراعة على مياه األمطار الشتوية .  

 العمل بالقرى السياحية والموانئ . و )ب( الصيد

 
 )أ( استخراج البترول وبعض المعادن . 

 )ب( العمل بالقرى السياحية والموانئ

 
 )أ( القيام بنشاط رعى الحيوانات .  

 )ب( العمل بالزراعة لتوافر المياه الجوفية . 

 
 السبب : )أ( قيام الزراعة في السواحل الشمالية لسقوط األمطار الشتوية .

 .  تعدينية )ب( انتشار المناطق السياحية واألثرية وال

 
 السبب :صعوبة االنتقال وقلة المياه .

 السبب : وعورة السطح على الجبال .   .  .26

  
  لتقليل االزدحام فى الوادى والدلتا 

 
  ارهم وما وصلوا إليهم من تقدم ( ساعدت على تسجيل أحداثهم وأخب1)  
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  (  

  
  كان دائم التنقل والترحال بحثا عن الماء والغذاء وصيد الحيوانات 

  
  بسبب قلة االمطار وانتشار الجفاف واختفاء الحيوانات 

  
 دمها فى الطهى والتدفئة واخافة الحيواناتخستا 

  
  النه وحد مملكتى الشمال والجنوب 

  
الموارد الطبيعية (  –المناخ  -الموقع  -عوامل مثل ) نهر النيل  بسبب/ 

 وبشرية مثل ) الجيش والوحدة (

  المناخ تنوع بسبب    ؟    .34

  
  األسرة والقبيلة  ينالزراعة وتكو فةعرماستقرار اإلنسان المصرى و فى ألنه السبب

  
 العالم القديم وتطل على بحرين هامين المتوسط واألحمر ألنها تتوسط قارات

 لتوافر الموارد الطبيعية المتنوعة    .37

  
  لحماية وحدة البالد والدفاع عنها ضد االعداء  

الصراعات  نتيجة انتهاء        .39

 ألقاليم ووجودبين القرى والمدن واألقاليم وقيام الوحدة واالتحاد بين ا

 حكومة مركزية لخدمة الشعب

  
  ادت لنشر االمن والطمانينة وانتهاء الصراعات 

1.   

   نشر األمن والطمأنينة بين الناس وانتهاء الصراعات بين القرى والمدن  

2.   

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



 

  (  

 وحمايتها والحفاظ على وحدتها الدالدفاع عن الب. 

 ؟    .3

 المتنوعة قيام الصناعات 

4.   

  علمت المصريين 

 ( االستقرار فى المكان : للقيام بأعمال الزراعة .1) 

 ( الوالء  6( االنتماء  )5( المسئولية  )4( التعاون )3( بناء المساكن )2) 

 
   زيادة االطماع االستعمارية فى السيطرة عليها 

 
 ج /  استقرار الدولة وعدم وجود مشكالت سياسية مع الجيران بحصوص الحدود

 

 حوال مناخ مصر //تاريخ مصر //عالقة مصر بالدول اشكال سطح االرض //ا

 المجاورة 

( الرحالت 3( الكمبيوتر واإلنترنت .  )2( الخرائط والكرات األرضية )1) 

  واألطلس  المكتبة( 4والزيارات .  )

 ( مقياس رسم4( اتجاه الشمال  )3 ( مفتاح الخريطة 2)  عنوان الخريطة (1)

 الجهات الفرعية الجهات األصلية

 : يوجد بين الشمال والشرق. الشمال الشرقى الشمال

 : يوجد بين الشمال والغرب . الشمال الغربى الجنوب

 : يوجد بين الجنوب والغرب . الجنوب الغربى الشرق

 : يوجد بين الجنوب والشرق . الجنوب الشرقى بالغر

 خطى -بيانى    

  يتكون العالم من  

   أوروبا ( . –إفريقيا  –)آسيا                                   

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



 

  (  

   أمريكا الجنوبية  –) أمريكا الشمالية– 

 أنتاركتيكا  ) القارة القطبية الجنونية (( . –أستراليا 

  لقارة أفريقيا .                            تقع مصر فى الركن 

  (: فى الشرق  تطل على بحرين من أهم بحار العالم هما– 

 فى الشمال ( .  

 

  ن صنع االنسان : م  حدود 

 الجبال  –البحار  –: مثل االنهار  حدود 

 (  حدود طبيعية بحرية  ) البحر االحمر وخليج العقبة  الحدود الشرقية 

  (حدود بشرية ) فلسطين  

 ( حدود بشرية) دولة ليبيا   الحدود الغربية 

 (  حد طبيعي) البحر المتوسط  الحدود الشمالية 

   ) حد بشرى (جمهورية السودان   الحدود  الجنوبية  

  بين البحر االحمر والبحر المتوسط  تربط 

 محافظة  27 عدد محافظات مصر 

 . هي عاصمة جمهورية مصر العربية 

   يدل على المناطق المرتفعة 

  يدل على المناطق متوسطة االرتفاع : 

 ى السهول : يدل عل 

   يدل على المناطق المنخفضة : 

   يدل على المسطحات المائية 

  جبال البحر االحمر على ساحل البحر االحمر (الجبال ( 

  جبال سانت كاترين بسيناء 

  جبل العوينات  جنوب غرب مصر فى الصحراء الغربية 

 الغربية ( و هضبة التيه فى سيناء  ) الجلف الكبير بالصحراء الهضاب 

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



 

  (  

 هى ) البحر االحمر فى الشرق ( والبحر المتوسط فى  السهول الساحلية

 الشمال 

 حول نهر النيل  السهول الفيضية 

  مصر ) القطارة (اشهر منخفضات  

  شدوان (اشهر جزر مصر (  

  بوابة مصر الشرقية  شبه جزيرة سيناءتمثل 

  مالحةون وبحيرة قار  عذبةبحيرة ناصر  

  نهر النيلاطول نهر بالعالم هو  

 بالترمومتر . : تقاس )أ

 الرياح . بدوارة اتجاها تحدد 

 المطر بمقياس : تقاس 

 مناخ مصر :  

 .  أمطار به تسقط وال مصر أنحاء جميع على حار صيفًا 

   مصر من الشمالية االطراف على خاصة امطار به قطوتس بارد شتاًء

  ) التين الشوكى والصبار والخروع ( 

   ) الثعلب والصقر والنسر ( 

 سنوات  10 تقوم مصر بعمل تعدادات لسكانها مرة كل. 

   م . 1882أجرى أول تعداد  سكاني رسمي في مصر في عام 

 وى عدد السكان فى جميع المحافظات  .ال يتسا 

   من مساحة مصر   %4يتركزون فى الوداى والدلتا حوالى

 غير ماهول بالسكان  % 96وحوالى 

  تسمى الكتابة المصرية القديمة ب 

  بنى المساكن من الطين وغطى سقفها بالبوص ثم الطوب اللبن 

  صنع المصرى القديم مالبسه من  

  صنع المصرى القديم بعض التماثيل من  

تم تحمیل المراجعة من موقع مذكرات جاھزة للطباعة



 

  (  

   من تكون العائالت والقبائل وكان لكل قرية معبود 

   من اتحاد القرى والمدن وكان لكل ) حاكم واقليم

 وعاصمة وجيش ومعبود وشعار (

 ) الوجه القبلى ( مملكة الجنوب ه البحرى() الوج مملكة الشمال 

 (نخب ) قرب إدفو ( مدينة بوتو ) قرب دسوق عاصمتها

 زهرة اللوتس نبات البردى شعارها

 ابيض احمر لون التاج 

  مدينة أون ) عين شمس حاليًا ( عاصمتها ق . م  4242  نجحت 

  ًا ( ونجح فى توحيد حالي  من مدينة طيبة ) األقصر خرج

 ق . م . 3200سنة  مملكتى الشمال والجنوب 

  سجل هذا النصر العظيم على لوحة تعرف باسم  

 مينا  أسس  

لتكون عاصمة للبالد وبنى حولها سورًا أبيض .   مدينة( بناء 1)

 سماها العرب بعد ذلك ) منف (

 لحماية البالد من األعداء . ( تكوين 2)

 الموارد المعدنية والصخور (  –المناخ  –الموقع  –عوامل طبيعية مثل ) نهر النيل  (1

 عوامل بشرية ) الوحدة والجيش (  (2

   السبب االول فى قيام الحضارة المصرية القديمة 

توحيد مينا للقطرين ؟   اعجبنى النه وحد مصر مما ادى  -1

 لقيام حضارة مصرية عريقة 

اكتشاف الكتابة ؟ اعجبنى النه اسهم فى تسجيل االحداث  -2

 التاريخية 
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:

 ................... تفاصيل سطح األرض باستخدام مجموعة من الخريطة توضح .1

 ................... يرسم فى الخريطة يوضح دائما اتجاه هم الذىالس .2

 من ادوات تعلم الدراسات ............و........... .3

 ............ هو مجموعة من الخرائط  .4

 يوضح ........... ما تحتويه الخريطة من بيانات  .5

 ...................  الشرق والغرب تعرف باسم الجهات الشمال والجنوب .6

 ................... الشمال واتجاه الغرب هو اتجاه الذى يقع بين .7

 الذى يقع بين الشمال والشرق هو اتجاه ............ .8

 ................... واتجاه الغرب هو اتجاه الجنوب الذى يقع بين .9

 والشرق هو اتجاه ............ الجنوبالذى يقع بين  .10

 الشمال الشرقى يواجه ............. .11

 الشمال الغربى يواجه .................. .12

 من انواع مقياس الرسم .............. و............. .13

 تساعد ............ فى التعرف على االماكن  .14

 الخريطة يعرف بـ ........ قراءة وفهم  يساعد على المستطيل الذى .15

 الطبيعة النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على هو ............ .16

 .الركن .................. من قارة إفريقيا تقع مصر في .17

 .................. قارات هى إفريقيا وآسيا و تتوسط مصر ثالث .18

 .................. اسم العالم أستراليا واألميركتين يطلق على قارات .19

 .................. السويس بين البحرين األحمر و ربطت قناة .20

 يتكون العالم من ......... قارات  .21

  .العالم .................. تميزها وتفصلها عن جيرانها لكل دولة في .22

  .ليبيا .................. مصر تقع دولة .23

  ............. لمصرالمتوسط الحد .... يعتبر البحر .24

 ..................  الشمالية حدود طبيعية وحدودها الجنوبية حدود مصر .25

 مصر الشرقية في البحر األحمر والحدود مع دولة..........  تتمثل حدود .26
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  (  

 ..................  تقع جنوب مصر هي دولة الدولة التي .27

 .................. الشرق على البحر تطل مصر من جهة .28

 عدد محافظات مصر ................  محافظة . .29

 تقع  جبال ........  على ساحل البحر االحمر   .30

 تقع جبال سانت كاترين ب...........  .31

 يقع جبل  ............  جنوب غرب مصر فى الصحراء ........  .32

 تقع هضبة  الجلف الكبير بالصحراء ........ و هضبة ...... فى سيناء  .33

 ........... مصر  اشهر منخفضات .34

 تمثل ................ بوابة مصر الشرقية  .35

 من بحيرات مصر العذبة بحيرة ......... والمالحة ........  .36

 اطول نهر بالعالم هو نهر ......... .37

 ................... إما سهول ساحلية أو سهول األرض السهلية .38

 ................... األرض المرتفعة ولها الجبل هو .39

  ................... زمنية فترة خالل الجو حالة دراسة هو الطقس .40

  ................... زمنية فترة خالل الجو حالة دراسة المناخ  هو .41

 تنقسم عناصر المناخ إلى .............. و  .............. و  ..............    .42

 تقاس الحرارة بـ .................  .43

 بـ .................   يحدد اتجاه الرياح  .44

 يفيد ................. فى تحديد نوع المالبس وضمان سالمة السفر  .45

  يفيد .................. فى معرفة انواع المحاصيل وتحديد مواقع الصناعات .46

 من النبات الطبيعى ...............و............ .47

 من الحيوان البرى .............. و............... .48

 بإجراء التعداد السكاني مرة كل................  وم مصرتق .49

 ................  أجرى في مصر كان في عام أول تعداد.50

 الزيادة السكانية بسبب آخر غير الزيادة الطبيعية وهو..........  قد تحدث .51

 التي تستقبل المهاجرين من مناطق أخرى تسمى المحافظات........  المحافظات .52

 فى الخريطة يدل على ................ اللون البنى .53

 اللون االزرق فى الخريطة يدل على ................ .54

 اللون االصفر فى الخريطة يدل على ................ .55
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 اللون االخضر فى الخريطة يدل على ................ .56

 اللون االخضر الداكن فى الخريطة يدل على ................ .57

 ................  لصحارى وكذلك فوقفي ا يندر السكان .58

 ................  مصر ازدحاما بالسكان هي أكثر مناطق .59
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